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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 310 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േപാലീസ്  േസന�െട ആ�നികീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ,
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

�ീ. പിണറായി വിജയൻ
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ്  േസനെയ
ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി അടി�ാന

സൗകര� വി�ലീകരണേ�ാെടാ�ം ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ�ക�െട�ം
�തേനാപകരണ��െട�ം �േയാഗം
�ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ; േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾെ��ാം സ��ം െക�ിടം എ� ല��ം
ൈകവരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) േപാലീസ്  േസനെയ ശാ�ീകരി��തിെ�

ഭാഗമായി ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�യിൽ

അധി�ിതമായ ഉപകരണ��ം മ�്

�തേനാപകരണ��ം വാ��തിനായി �ൻ

സർ�ാ�ം ഈ  സർ�ാ�ം അധികാര�ിൽ വ�
േശഷം നിരവധി നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. 
ആയതിൽ �ധാനെ��വ �വെട േചർ��. 

 ശാ�ീയ ��ാേന�ഷണം ശ�ിെ����തിനായി

സയ�ിഫിക് ഉപകരണ�ളായ  DNA Sequenser,
Advanced equipment for document
examination, PCR Machine, Ultra Low
Temperature Freezer, Automated DNA
Extraction System, Mobile Compactor Storage
�ട�ിയ   നിരവധി അത�ാ�നിക ഉപകരണ�ൾ
േഫാറൻസിക് സയൻസ്  ലാബിനായി

വാ�ിയി��്.

  അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�യി��  Vehicle
Mounted GPS System, Unmanned Aerial
Vehicle �ട�ിയവ �മസമാധാന

പാലന�ി�േവ�ി വാ�ിയി��്.

     ജീവഹാനി �ടാെത േ�ാടക വ��ൾ
ൈകകാര�ം െച��തി�ം

നിർ�ീര�മാ��തി�ം  Bomb Detection and
Disposal Squad (BDDS) ടീമിന്

ആവശ�മായ  Robotic Mobile Explosive Cutter
Vehicle അട��� ആ�നിക ഉപകരണ�ൾ
വാ�ിയി��്.

    നിലവിെല അനേലാഗ് െടലി ഉപകരണ�ൾ�്
പകരം അത�ാ�നിക രീതിയി�� ഡിജി�ൽ
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േറഡിേയാ കമ�ണിേ�ഷൻ സി�ം ��ർ ജി�യിൽ
ആവി�രി�ാ�� നടപടികൾ �ർ�ിയായി

വ��.   പാല�ാട്  ജി�യി�ം  Digital Mobile
Communication System   1188.40 ല�ം �പ
െചലവിൽ ആരംഭി��തിന്അ�വദി�ി��്.

         Finger Print Bureau-െയ  digitize
െച��തിേല�ായി  Automated Fingerprint
Identification System (AFIS) നട�ിലാ�ിയി��്.

     േകാ�കൾ, െമേ��കൾ എ�ിവ

നിയമപരമായി  intercept െച��തിനായി CMS
(Central Monitoring System) നട�ിലാ�ിയി��്.

    അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�യി�� േബാഡി
േവാൺ ക�ാമറകൾ, CCTV ക�ാമറകൾ, Traffic
Signal system, Traffic Enforcement
ഉപകരണ�ൾ, Traffic Gaming
ആ�ിേ�ഷ�കൾ �ട�ിയവ ലഭ�മാ�ിയി��്.

  തീരേദശ �ര��ം LWE/ മാേവായി�് ബാധിത
�േദശ�ളിൽ �ര��െട ഭാഗമായി �തന
സാേ�തിക വിദ�യി�� സാ�ൈല�് േഫാ�കൾ
വാ�ി നൽകിയി��്.

      �ീകൾ�ം ��ികൾ�ം േനെര വർ�ി� വ��
ൈസബർ ���ത��ൾ തട��തിനായി േക�
സർ�ാർ സഹായേ�ാെട ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ്  Cyber Crime
Prevention Against Women and Children
(CCPWC) േ�ാജ�്. ഇതിെ� ഭാഗമായി േകരള
േപാലീസ്  അ�ാദമിയിൽ ഒ� ൈസബർ

േഫാറൻസിക് ലാബ്  ഉൾെ�� െ�യിനിങ്  െസ�ർ
ആരംഭി�ി��്.

  ശബരിമലയിെല �ര�

വർ�ി�ി��തി�േവ�ി  Door Frame Metal
Detector, Hand Held Metal Detector, Search
Light,   Extension Mirror, Portable X ray
baggage scanner, Mine Sweeper, Non Linear
Junction Detector, Modern Security Cameras,
CCTV cameras എ�ിവ വാ�ി നൽകിയി��്.

   േക�ാവി�ത പ�തിയായ  CCTNS
സം�ാന�് േപാലീസ്  േ�ഷ�കളിൽ

കാര��മമായി നട�ാ�ി വ��. ഇതിനായി  4
െസർവർ െമഷീ�കൾ വാ�ക�ം േപാലീസ്

േ�ഷ�കൾ�്  1674 ലാേ�ാപ് , 550 െഡസ്ക്
േടാ�് ക���ർ എ�ിവ വാ�ിയി���്.
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         തി�വന��രം, െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ
നഗര�ളിെല  48 ERSS വാഹന�ളിൽ, വാഹന
�ളിൽ ഘടി�ി�� ക�ാമറകൾ  (Vehicle
Mounted Cameras) ഘടി�ി�ി���ം

ആയവയിൽ  Live stream facility
ലഭ�മാ�ിയി���്.

      �ാഫിക് നിയമ ലംഘകെര കെ���തി�ം
�ാഫിക് അപകട�ൾ �റ��തി�ം

മ�മായി  Integrated Digital Traffic Enforcement
System എ� പ�തി     നട�ിലാ��തി��
നടപടി �മ�ൾ �േരാഗമി� വ��.

      തി�വന��രം �റൽ, െകാ�ം �റൽ, ��ർ
�റൽ, പാല�ാട് , മല�റം, വയനാട് ,
കാസർേഗാഡ്    എ�ീ ഏ� ജി�കളിൽ 725 ല�ം
�പ െചലവിൽ  Automatic Number Plate
Recognition System (ANPR) - System for
Border Ceiling �ാപി� കഴി�ി��്.
�ടാെത 375 ല�ം �പ െചലവിൽ ക�ർ, ഇ��ി,
േകാ�യം, എറണാ�ളം �റൽ, ആല�ഴ, െകാ�ം
സി�ി എ�ീ ജി�കളിൽ Automatic Number Plate
Recognition System (ANPR) - System for
Border Ceiling െ� പണി �ർ�ീകരി�ി���്.

  6 ജി�കളിൽ  (പ�നംതി�, ഇ��ി, എറണാ�ളം
�റൽ, ��ർ �റൽ, േകാഴിേ�ാട്  �റൽ, ക�ർ
�റൽ) ജി�ാ അതിർ�ികളി�ം ലാൻഡിംഗ്

േപായി�കളി�ം 400 ല�ം �പ െചലവിൽ Facial
recognition സൗകര���  Automatic Number
Plate Recognition System   �ാപി�വാ�ം ഇത്
േക�ീ�ത ഡാ�ാേബസിേല�്

ബ�ി�ി�വാ��� നടപടികൾ �േരാഗമി�

വ��.

     േപാലീസ്  വ��ിൽ  Artificial Intelligence
�േഖന�� പ�തികൾ

നട�ിലാ��തി�േവ�ി  200 ല�ം �പ  crowd
control and surveillance, facial identification,
scanning video footage for anomalies
എ�ിവ�ായി അ�വദി�ി��്.

   50ല�ം �പ െചലവിൽ  GIS Crime
Mapping/Vehicle Mounted GPS with Display
നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�

വ��.
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         15 ൈസബർ ൈ�ം േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ�്  (തി�വന� �രം/െകാ�ി/
േകാഴിേ�ാട് /��ർ സി�ികൾ ഒഴിെക) Technology
Upgradation �ം  Logistics and other equipments
�ം േവ�ി 300 ല�ം �പ അ�വദി�ി��്.

  തി�വന��രം, െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട്

എ�ിവിട�ളിെല   ൈസബർ േഡാ�കൾ�്

ആവശ�മായ Hardware ഉം Software ഉം Essential
Tool-ക�ം വാ�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

         Anti Terrorist Squad (ATS) െ� നവീകരണ
�വർ�ന�ൾ�് ആവശ�മായ ഉപകരണ��ം
േസാ�് െവയ�ക�ം വാ�വാൻ  262ല�ം �പ
അ�വദി�.

      സം�ാനെ� 520 േപാലീസ്  േ�ഷ�കളിൽ
അത�ാ�നിക  CCTV ക�ാമറക�ം അതിെ� ജി�ാ
സം�ാന േമാണി�റിംഗ് സി��ം

നട�ിലാ��തിനായി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�
വ��.

  േപാലീസ്  വ��ിൽ നിലവി��ായി��  Dog
Squad-െന വി�ലീകരി�ക�ം K9 Squad എ�്
േപ� മാ�ക�ം അതി�േവ�ി ��തായി രാജ�െ�
ഏ��ം മിക� �ജനന/പരിശീലന േക��ളിൽ
നി�ം േപാലീസ്  നാ�െള വാ�ി മിക� രീതിയിൽ
പരിപാലി��തിനാ�� േക��ൾ

സ�ീകരി�ക�ം െച�. K9-െ� െമ�െ��

�വർ�ന�ൾ�ായി  21 വാഹന�ൾ വാ�ി
നൽകിയി�ളള�ം   മല�റം ജി�യിെല അരീേ�ാ�്
െ�ഷ�ൽ ഓ�േറഷൻസ്  ��ിെ�(SoG) കീഴിൽ
ഇതിനായി െക�ിടം നിർ�ി�ക�ം െച�ി��്. 

  ൈ�ം �ാ�് ആ�ാന�ിനാ�� െക�ിട
നിർ�ാണ�ം തി�വന��രം, ഇ��ി,
എറണാ�ളം, മല�റം, കാസർേഗാഡ്    എ�ീ
ജി�കളിെല ൈ�ം �ാ�് �ണി�കൾ�

േവ�ി�� െക�ിട��െട നിർ�ാണ

�വർ�ന��ം �േരാഗമി� വ��.

     സം�ാന ഇ�ലിജൻസ്  വിഭാഗ�ിന്

ആ�ാന മ�ിരം ആ�നിക രീതിയിൽ

�പകൽ�ന െച�് നിർ�ി�ി��്.

   സം�ാനെ� എ�ാ േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ�ം
സ��ം െക�ിടം എ� ല��ം

ൈകവരി��തി�� �വർ�ന�ൾ നട�
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വ��. നിലവിൽ 43 േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ വാടക
െക�ിട�ി�ം  27 േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ മ�്
സർ�ാർ വ��ക�െട കീഴി�� െക�ിട�ളി�ം
�വർ�ി�് വ��. ഇവയിൽ  19 േപാലീസ്
േ�ഷ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ വിവിധ
സർ�ാർ പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ാണ
നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. സ��മായി െക�ിടം
നിർ�ി��തിന് �മി ലഭ�മ�ാ� േപാലീസ്

േ�ഷ�കൾ�് അ�േയാജ�മായ �മി

കെ���തി�� നടപടികൾ ജി�ാ േപാലീസ്
േമധാവിമാ�െട േന�ത��ിൽ �േരാഗമി� വ��.

(ബി)

�മസമാധാന പാലന�ം ��ാേന�ഷണ�ം
േവർതിരി�ത് േപാലീസ്  േസന�െട �വർ�ന

മികവ് വർ�ി�ി�ാൻ
സഹായകരമായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സഹായകരമായി��്. �മസമാധാന പാലന�ം
��ാേന�ഷണ�ം േവർതിരി�ത് വഴി േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിൽ റിേ�ാർ�ാ�� ൈ�ം േക�കളിൽ
കാര��മമായ അേന�ഷണം സമയബ�ിതമായി

നട�ി ��പ�ം ബ�. േകാടതികളിൽ അതിേവഗം
സമർ�ി�വാൻ സാധി��. �ടാെത
�മസമാധാന ���ളിൽ ��ത വിഭാഗ�ിെല

ഉേദ�ാഗ�ർ�് വളെര െപെ��് തെ� ഇടെപ�് 
���ൾ സ�ീർ�മാകാെത നിയമവാ�
ഉറ�വ��വാ�ം സാധി���്.

(സി)

സാ��ിക ���ത��ൾ വർ�ി�വ��തായി
പറയെ��� പ�ാ�ല�ിൽ സാ��ിക

���ത�ാേന�ഷണ വിഭാഗം �േത�കമായി
�പീകരി�ി�േ�ാ?

(സി) ഉ�്. ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം
സാ��ിക ���ത��ൾ

അേന�ഷി��തിനായി  17.03.2022 തീയതിയിെല
സർ�ാർ ഉ�രവ്  (ൈക) നം.51/2022/ആഭ��രം

�കാരം സം�ാന�് ��തായി സാ��ിക

���ത� വിഭാഗം ആരംഭി��തിന് അ�മതി
നൽകിയി��്. ആയതിെ� �ാരംഭ ഘ� 
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


